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1.    INNLEDNING – PRESENTASJON AV TVISTEN 
 
 
Odd Ballklubb (Odd) og Rosenborg Ballklub (Rosenborg) inngikk 28 desember 2007 avtale 
om overgang for spilleren Rune Almenning Jarstein (Jarstein) fra Odd til Rosenborg. Avtalen 
inneholder bestemmelser som hjemler Odd rett til vederlag ved Rosenborgs eventuelle 
videresalg av Jarstein til tredje klubb. Jarstein ble solgt fra Rosenborg til Viking ved avtale 
inngått 8 mars 2010. Saken gjelder krav fra Odd mot Rosenborg om vederlag ved videresalg 
av Jarstein fra Rosenborg til Viking.  
 
Odd fremsatte 18 juni 2010 begjæring om voldgift, formulert som stevning, til Norges 
Fotballforbunds Voldgiftsordning, jfr Norges Fotballforbund (NFF) sin lov kapittel 13. Etter 
NFF’s lov § 13-5 er Forbundssekretariatet i NFF sekretariat i sak som fremmes for 
voldgiftsbehandling, og fungerer som sådant inntil saken eventuelt overføres til en konstituert 



voldgiftsrett etter reglene i NFF’s lov kapittel 13. Rosenborg utarbeidet tilsvar datert 7 juli 
2010 som ble oversent Forbundssekretariatet. Deretter avtalte partene – Odd og Rosenborg –
  at det skulle oppnevnes en voldgiftsrett bestående av voldgiftsdommerne Per Arne Flod, 
Lars Eirik Frisvold og Geir Woxholth (formann). Etter at voldgiftsretten konstituerte seg, 
overtok den ansvaret for sakens videre behandling i samsvar med reglene i NFF’s lov kapittel 
13 og voldgiftsloven. 
 
Når det gjelder sakens bakgrunn er det formelle grunnlaget for Odds krav den avtale som 28 
desember 2007 ble inngått mellom Odd og Rosenborg om overgang for Jarstein. 
Voldgiftsretten vil nedenfor komme tilbake til avtalens tilblivelse og de dokumenter som i den 
sammenheng ble oversendt partene i mellom, men siden begge parter er enige om at det er det 
håndskrevne avtaledokumentet datert 28 desember 2007, som er det rettslige grunnlaget ved 
bedømmelsen av et eventuelt krav fra Odds side, er det naturlig at retten først gjengir de 
bestemmelser i avtalen som eventuelt kan hjemle et krav fra Odd ved overgang til såkalt 
tredje klubb, i dette tilfellet Viking. For å gjøre det mulig å få et samlet overblikk over 
mekanismen i disse vederlagsbestemmelsene, finner retten det hensiktsmessig å gjengi 
avtalens ordlyd i sin helhet. Det er enighet om at avtalen er ført i pennen av sportslig leder i 
Rosenborg, Erik Hoftun.  
 
”Avtale RBK og Odd Grenland vedrørende overgang for Rune Almenning Jarstein fra 28/12-
07. 
 
1.    RBK betaler en engangssum på kr 10 millioner. Beløpet overføres Odd Ballklubbs konto 
innen 15.01.08 forutsatt at NFF’s spillerlisens er frigitt. Hvis ikke lisensen er frigitt innen 
denne dato overføres beløpet i sin helhet dagen etter at lisens er frigitt. 
2.    RBK forplikter seg til å betale Odd Grenland kr 500.000 ved deltakelse i UEFA’ cupens 
gruppespill i årene 2008, 2009, 2010. RBK forplikter seg til å betale Odd Grenland kr 
1.000.000 ved deltakelse i UEFA Champions league gruppespill i årene 2009, 2010. 
3.    Dersom Rune Almenning Jarstein forlenger kontrakt med RBK utover opprinnelig avtale 
forplikter RBK seg til å betale Odd Grenland 1.000.000. Denne utbetalingen skal skje senest 
10 dager etter at den nye kontrakten er undertegnet. Dette gjelder kun ved første gangs 
forlengelse av kontrakten. RBK forplikter å informere Odd Grenland om eventuell 
forlengelse. 
4.    Ved salg til en tredje klubb skal RBK betale Odd Grenland 3.000.000 av 
overganss  brutto overgangssum. Denne utbetalingen skal skje senest 10 dager etter at RBK 
har mottatt overgangsbeløp for spilleren. RBK forplikter seg til å informere Odd Grenland om 
eventuelt salg. 
5.    Odd Grenland skal motta 35% av overgangssum til en tredje klubb etter fratrekk av 
allerede utbetalte beløp, dvs organgssum 10.000.000, evt beløp ved forlengelse 1.000.000, evt 
utbetalinger i pkt 2 og bunnfradrag kr 3.000.000. 
6.    Ved eventuelt videresalg til fjerde klubb skal Odd Grenland motta 20% av RBK’s 
overskudd av salget. RBK forplikter å informere Odd Grenland om et eventuelt salg. 
7.    Avtalen utferdiges i 3 eksemplarer, en til hver av partene og en til Rune A. Jarstein. 
 
Torp, 28.12.07 
 
For RBK                                For Odd Grenland 
 
Erik Hoftun                            Tore Andersen 
(sign)                                (sign) 



 
  
Odd’s krav på vederlag er søkt hjemlet i avtalens pkt 4 og anførslen er at det følger av dette 
punkts ordlyd, og for øvrig av dette punkt sammeholdt med avtalens øvrige punkter, særlig 
pkt 5, at Odd har et krav på NOK 3 mill med fratrekk av såkalte ”solidaritetsmidler”. (At det 
skal gjøres slikt fradrag er partene enige om). Odd har gjort gjeldende at et slikt krav står på 
egne ben som et ”bruttokrav” eller ”bunnfradrag” og kan gjøres gjeldende også for det tilfellet 
at Jarstein ville bli videresolgt til tredje klubb for en overgangssum som ville vise seg mindre 
enn den overgangssum Odd mottok eller ville komme til å motta for Jarstein. Odd har også 
vist til andre argumenter som grunnlag for sin kontraktsforståelse, noe voldgiftsretten kommer 
tilbake til nedenfor. 
 
Rosenborg har gjort gjeldende at det har foreligget en felles partsforståelse om at Odd bare vil 
ha krav på NOK 3 mill (med fradrag for ”solidaritetsmidler”) for det tilfellet at Jarstein ville 
bli videresolgt til tredje klubb for et beløp som overstiger det samlede vederlag Odd selv har 
mottatt eller vil komme til å motta fra Rosenborg. Rosenborg bestrider dermed den 
innfallsvinkel Odd har til selve mekanismen ved bedømmelsen av et eventuelt krav ved salg 
til tredjeklubb, ettersom Rosenborg mener at avtalen fullt og helt bygger på et ”nettoprinsipp” 
(i motsetning til Odd som mener at avtalen bygger både på et bruttoprinsipp, jfr pkt 4, og et 
”nettoprinsipp”, jfr pkt 5).  
 
Mer presist innebærer Roseborgs synspunkt og anførsel at de NOK 3 mill som er omtalt i 
avtalens pkt 4, kun vil komme til utbetaling dersom Jarstein ville bli videresolgt for et beløp 
som overstiger de NOK 10 mill som Odd mottok ved overgangen, pluss eventuelle beløp Odd 
ville ha krav på ved eventuell forlengelse (NOK 1.000.000), eventuelle utbetalinger i 
forbindelse med Rosenborgs deltakelse i UEFA cupens gruppespill (NOK 500.000) og UEFA 
Champions League gruppespill (NOK 1.000.000). Hvis disse vilkårene ble oppfylt, er det 
Rosenborgs synspunkt at Odd i tilfelle ville ha krav på NOK 3 mill etter avtalens pkt 4 og 
35% av overgangssummen etter fradrag som nevnt foran.  
 
Realiteten viste seg å bli at Jarstein ble videresolgt til Vikting for et beløp som var lavere enn 
det som er foran nevnt, NOK 4.500.000 fordelt på enkelte i kontrakten angitte milepæler. På 
denne bakgrunn mener Rosenborg at klubben må bli å frifinne for Odds krav. 
 
Saken reiser også et spørsmål om forfallstidspunktet for Odds eventuelle krav. Rosenborg har 
gjort gjeldende at hele overgangssummen som Viking betalte for Jarstein etter kontrakten 
mellom Rosenborg og Viking ikke er forfalt, og at Odd ikke under noen omstendighet kan 
gjøre gjeldende noe krav før slikt forfall. 
 
Odd har på sin side gjort gjeldende, prinsipalt, at deres krav forfalt allerede da Rosenborg 
mottok ”grunnbeløpet” av den totale overgangssum for Jarstein fra Viking (NOK 3 mill), og 
subsidiært på det tidspunkt Rosenborg i henhold til avtalen mellom Rosenborg og Viking har 
krav på ytterligere betaling av NOK 1 mill i mars 2011, og atter subsidiært når Jarstein har 
spilt 30 kamper for Viking i Tippeligaen. (Voldgiftsretten bemerker at det gjengitte er en noe 
upresis gjengivelse av Odds anførsler om forfallet, ettersom avtalen mellom Odd og 
Rosenborg har en bestemmelse om at de enkelte beløp skal betales ”senest innen 10 dager 
etter” den relevante omstendigheten som utløser kravet på vederlag inntrer og fordi 
Rosenborg først har krav på vederlag fra Viking 30 dager etter at Jarstein har spilt 30 kamper 
for Viking).  
 



Som voldgiftsretten har påpekt foran, er begge partene enige om at et eventuelt krav fra Odds 
side må bygges på den håndskrevne avtalen datert 28.12.2007. Dette er et syn voldgiftsretten 
deler. Før denne avtalen ble forhandlet og underskrevet på Torp flyplass den nevnte dato, 
hadde partene imidlertid vært i kontakt vedrørende et salg av Jarstein, uten at det ble oppnådd 
enighet.  Også etter at den håndskrevne avtalen ble undertegnet, har partene hatt kontakt om 
det avtalemessige, ved at den håndskrevne avtalen fra Rosenborgs side skulle renskrives og 
gjennomgås med henblikk på eventuelle juridiske formaliteter man ønsket hensyntatt. Således 
er det ikke omtvistet at Erik Hoftun og Sissel Bach fra Rosenborgs side gjennomgikk og 
renskrev avtalen, og i den forbindelse også førte inn enkelte ”nye” avtalebestemmelser om 
forfallstidspunkter og også et vilkår i den renskrevne (”maskinskrevne”) avtalens pkt 2 
bokstav e) om at ”hele” overgangsbeløpet må være betalt for at Odds rett til vederlag etter 
dette avtalepunktet skal være forfalt.  Denne redigeringen skjedde etter all sannsynlighet den 
29 desember 2007, og dokumentet uten underskrift ble oversendt til Odd ved Tore Andersen 
den 31 desember 2007 kl 13.23. Utkastet ble ikke returnert fra Odd. Senere, den 4 januar 
2008, dagen før klubbens A lag reiste på treningsleier til Kanariøyene, oversendte Rosenborg 
imidlertid et signert avtaleutkast til Odd ved Tore Andersen, kl 14.56. Dette utkastet inneholdt 
noen ytterligere endringer med referanse til forfallstidspunkter, men var ellers identisk med 
det tidligere oversendte utkast, men nå altså underskrevet fra Rosenborgs side.  
 
Siden partene er enige om at det er den håndskrevne avtalen som etablerer avtalerettslig 
binding dem i mellom, og også at det er denne som skal tolkes ved bedømmelsen av om Odd 
har et eventuelt krav mot Rosenborg, er de ”maskinskrevne” avtaledokumentene ikke av noen 
direkte rettslig betydning for sakens hovedspørsmål. Det er som det ofte ellers er i slike 
forhandlingssituasjoner egentlig tale om en formalisering av noe partene allerede er blitt enige 
om. Som voldgiftsretten kommer tilbake til nedenfor, får de nevnte dokumentene likevel en 
indirekte betydning ved bedømmelsen av om partene har gjort det som er nødvendig for å 
sikre bevis og ved bedømmelsen av deres gjensidige lojalitetsplikter. 
 
På et tidspunkt mellom den 31 desember 2007 og 4 januar 2008 ble Rune Bratseth og Nils 
Skutle gjort kjent med avtalen, og Bratseth gjorde overfor Hoftun oppmerksom på at avtalens 
regulering av de 3 millionene kunne bli et problem for det tilfellet at Jarstein skulle bli 
videresolgt for et lavere beløp enn det Rosenborg betalte Odd. Bratseth lot i den forbindelse 
falle en bemerkning om at med det avtalevilkåret ”ville han aldri bli solgt”: Det er uklart om 
Bratseth fikk seg presentert et avtaledokument med eller uten underskrifter, og derfor også om 
dette skjedde før eller etter oversendelsen til Odd av de ”maskinskrevne” avtaleutkastene. 
 
Det er imidlertid klart at man i Rosenborg var enige om at Hoftun burde og måtte ringe Tore 
Andersen vedrørende reguleringen av de 3 millionene, og retten legger til grunn at det fant 
sted en telefonsamtale mellom disse to om saksforholdet. Det nøyaktige tidspunkt for 
samtalen kan på bakgrunn av bevisføringen ikke fastsettes, men det er sannsynlig at dette har 
skjedd den 4 januar 2008, ettersom det foreligger en (ubesvart) e-mail fra Hoftun til Andersen 
avsendt kl 09.54 denne dag, som uttaler at Hoftun har ringt Andersen flere ganger uten å få 
svar og at han ønsket å få ”avtalen på plass” før Rosenborg dagen etter skulle reise til 
Kanariøyene på treningsleir. Voldgiftsretten behøver imidlertid ikke ta stilling til det 
nøyaktige tidspunktet. 
 
Når det gjelder innholdet i samtalen mellom Hoftun og Andersen, kommer retten tilbake til 
dette nedenfor. Hoftun har forklart at han oppfattet samtalen slik at Andersen forsto det 
problem som hadde oppstått og at han også ga sitt samtykke til at avtalen skulle tolkes slik 
Rosenborg har gjort gjeldende for voldgiftsretten. Andersen kan ikke huske at en slik samtale 



har funnet sted og han bestrider under enhver omstendighet at han har gitt sin tilslutning til 
Rosenborgs forståelse av avtalen. 
 
Hoftun har forklart at han anså saken løst med dette, og han ble derfor overrasket over at Odd 
fremmet krav i forbindelse med Jarsteins overgang til Viking. Det faktum at Hoftun ble 
overrasket over dette, bekreftes av det Odd har gjort gjeldende i saken. Imidlertid har partene 
en ulik forklaring på hvorfor Hoftun var overrasket. Mens Rosenborg anfører at Hoftun hadde 
lagt til grunn at saken var ute av verden, fordi partene hadde en felles forståelse bekreftet av 
den nevnte telefonsamtalen, anfører Odd at Hoftun/Rosenborg mest sannsynlig har glemt hele 
saken fordi man ikke hadde festet seg noe særlig ved avtalevilkåret og for så vidt lagt til grunn 
at det ikke avvek fra andre avtaler Rosenborg hadde inngått etter ”nettoprinsippet”. 
 
Begge parter har gitt uttrykk for at de ved salget av Jarstein til Rosenborg baserte seg på at 
Jarstein om en tid nok kunne videreselges til utlandet for en sum rundt et nivå på NOK 30 
mill. Partene er også enige om at grunnen til at forhandlingene kom i gang igjen i desember 
2007, var at Rosenborg nå var villig til å diskutere Odds prisforlangende med et minimum på 
NOK 10 mill i ”kontantverdi” og et eventuelt tillegg basert på andre mekanismer som f eks 
deltagelse internasjonalt, forlengelse av kontrakt og antall spilte kamper for en eventuell 
tredje klubb. Ellers var kontraktsforhandlingene preget av at Odd ønsket en pris så langt over 
NOK 10 mill som mulig, mens Rosenborg ønsket beløpet så lavt som mulig, dog slik at det 
kunne gjøres tilpasninger, fordi Rosenborg hadde ”sikre” inntekter på grunn av sin deltagelse 
i internasjonale turneringer. 
 
Under forhandlingene på Torp den 28 desember 2007 var Odd representert ved styreleder 
Tore Andersen og daglig leder i Grenland Fotball AS, Per Morten Ihler, mens Rosenborg var 
representert ved daværende vikarierende sportslig leder Erik Hoftun, en stilling Hoftun senere 
har tiltrådt på permanent basis. Hoftun rådførte seg under forhandlingene telefonisk med 
tidligere sportslig leder, Rune Bratseth. 
 
Det fremstår videre som klart at den fremtidige markedsverdien for Jarstein ikke ble som 
partene ved avtaleinngåelsen hadde forventet seg, da han senere ble videresolgt til Viking for 
et totalbeløp på NOK 4.500.000. Når dette ble realiteten, endret partenes oppfatning seg også 
slik at de fikk ulike posisjoner å forsvare økonomisk og avtalemessig. Like etter salget av 
Jarstein til Viking i mars 2010 tok således Hans Erik Utne på vegne av Odd kontakt med Nils 
Skutle i Rosenborg og det ble fra Utnes side sendt mailer med krav om andel i overgangssum 
og med spørsmål om hvilket av avtaledokumentene – den håndskrevne eller den 
”maskinskrevne” - Rosenborg ville forholde seg til. Ettersom Rosenborg ikke ville foreta 
noen utbetaling til Odd, oversendte Odd saken til advokat, noe Rosenborg deretter også 
gjorde.  
 
Odd fremmet krav på NOK 3 mill i henhold til ordlyden i avtalen mellom Odd og Rosenborg 
pkt 4, mens Rosenborg bestred kravet med grunnlag i det Rosenborg mener er en felles 
partsoppfatning, bekreftet gjennom telefonsamtalen mellom Hoftun og Andersen, om at det 
ikke skulle gjelde et ”bruttoprinsipp”, men et ”nettoprinsipp” med den følge at Odd ikke har 
noe krav, fordi Jarstein gikk for en for ”lav” sum til Viking. 
 
Når det gjelder sakens behandling i NFF, viser det til fremstillingen foran.  
 
Hovedforandling i saken ble avholdt 23 og 24 november 2010. Under hovedforhandlingen 
mottok voldgiftsretten forklaringer fra partsrepresentantene Tore Andersen (Odd) og Nils 



Skutle (Rosenborg). Som vitner for Odd ble avhørt: Per Morten Ihler, Hans Erik Utne og Erik 
Holmberg. Som vitner for Rosenborg ble avhørt: Erik Hoftun, Rune Bratseth og Tor Ove 
Falch (over telefon).  
 
 
2.    SAKSØKERENS ANFØRSLER 
 
Odds krav er bygget direkte på den håndskrevne avtalen 28 desember 2010, der det 
uttrykkelig fremgår av dennes pkt 4 at Odd ved overgang for Jarstein til tredje klubb har krav 
på NOK 3 mill (fratrukket ”solidaritetsmidler”).  
 
Ordlyden gir uttrykk for en felles partsforståelse om at det etter avtalens pkt 4 gjelder et 
”bruttoprinsipp” ved overgang til tredje klubb, med den følge at det ikke skal gjøres noe 
fradrag, men utbetales et engangsbeløp på NOK 3 mill av ”brutto overgangssum” ”ved salg til 
tredje klubb”. 
 
Ved tolkningen av avtalen må det legges til grunn at begge parter er profesjonelle aktører. 
Rosenborg kan ikke bli hørt med at man har vært i en ”nødsituasjon”, fordi Hoftun hadde liten 
erfaring i avtaleforhandlinger, og at overgangen kom i stand på et tidspunkt der sportslig leder 
Knut T Eggen var syk og Rune Bratseth hadde sluttet i sin stilling. 
 
I den forbindelse har det også betydning at Bratseth, som den erfarne, var til stede som en 
rådgiver for Hoftun på telefon under forhandlingene, og at Bratseth også rådførte seg med 
Nils Skutle. Begge parter ønsket å inngå avtale der og da, den 28 desember 2007. 
 
Rosenborg inngikk i avtaleforhandlingene med NOK 10 mill som basisbeløp med mulighet 
for å strekke seg ytterligere gjennom mekanismer som hjemlet tilleggsutbetalinger, slik at 
totalbeløpet kunne bli større. Fra Odds side var NOK 18 mill pluss eventuelle 
tilleggsutbetalinger hva Odd opprinnelig hadde sett for seg, med et minimumsbeløp på NOK 
10 mill pluss eventuelle tilleggsutbetalinger.  
 
Under forhandlingene introduserte Rosenborg mekanismer for tilleggsbetaling som deltakelse 
i UEFA-cup og Champion League spill. Det er noe uklart hvor avtalens vilkår om de 3 
millionene kom fra, men når denne muligheten kom på bordet, var Odd fast bestemt på at 
beløpet skulle være NOK 3 millioner. I realiteten inngikk partene derfor en avtale med en sum 
på NOK 13 mill, dog slik at det var et ”utsatt” forfallstidspunkt for de ”siste” 3 millionene. 
Avtalen mellom Rosenborg og Viking er, hvis man ser på det prinsipielle og i grove trekk, 
bygget opp på en lignende måte – ett beløp for å ”fristille” spilleren og et ytterligere beløp 
senere.  
 
Rosenborg har gjort gjeldende at avtaler basert på et ”bruttoprinsipp” er ualminnelige. Dette 
bestrides under henvisning til fremleggelse av en rekke avtaler fra praksis som viser at det er 
partenes stilling, markedet og andre forhold som tilsier hvilket prinsipp eller prinsipper man 
bygger på ved overganger.  
 
Begge parter anså et videresalg til utlandet for rundt NOK 30 mill som sannsynlig, selv om et 
videresalg ikke konkret ble diskutert. Det ble overhodet ikke diskutert hva som skulle skje om 
Jarstein ble vidersolgt for et beløp lavere enn NOK 10 mill. Det var opp til Rosenborg selv å 
sikre seg, dersom man ved avtaleinngåelsen mente at det burde ha vært bygget inn en 
mekanisme som garanterte dem anvendelsen av et ”nettoprinsipp” ved salg til en tredje klubb 



til en lavere verdi enn overgangssummen mellom Odd og Rosenborg. 
 
Odds forhandlere kom tilbake til sitt styre og administrasjon med en avtale til en verdi av 
NOK 13 mill, og ikke NOK 10 mill, noe Andersen i sin partsforklaring uttalte var 
”utenkelig”. Det var klart for begge parter at det som skulle til for at avtale skulle komme i 
stand den 28 desember 2007, var de 3 millionene som et tillegg til de 10. 
 
Konklusjonen må etter dette bli at partene hadde en felles forståelse om at Odd hadde krav på 
de 3 millionene, uansett om Jarstein gikk videre for et lavere beløp enn Rosenborg betalte 
Odd. 
 
Avtalen ble renskrevet den 29 eller 31 desember 2007 av Hoftun og Bach. Den ble inndelt i 
tre hovedpunkter og forfallstidspunkter ble supplert i form av en ”kvalitetssikring”. Den 31 
desember 2007 kl 13.23 ble avtalen sendt til Tore Andersen private mail uten underskrift fra 
Rosenborgs side. Før fredag 4 januar 2008 var Bratseth innom ”brakka” og ser avtalen for 
første gang. I den forbindelse uttaler han at ”avtalen er uheldig for begge partene”, med dette 
mente han for Rosenborg og Jarstein. Han tilføyde at Jarstein ”aldri blir solgt”, fordi han 
oppdaget og innså rekkevidden av avtalens punkt med bruttoutbetaling av NOK 3 mill til 
Odd. Bratseth forsto at for Odd var dette en god avtale.  
 
Hoftun ringte deretter til Andersen og partene hadde flere telefonsamtaler. De snakket om 
forfallstidspunktet for Odds krav, fremdrift og frigivelse av Jarstein, og det kan også være slik 
at de har snakket om de 3 millionene. Men hva som eventuelt er sagt om de 3 millionene er 
uklart. Det er ikke dokumentert eller på annen måte bevist at avtalen skal tolkes stikk i strid 
med ordlyden og at partene var enige om dette på avtaletidspunktet. Det er heller ikke bevist, 
og for så vidt heller ikke pretendert, at samtalen skulle gi grunnlag for en (etterfølgende) 
endringsavtale. 
 
Avtalens ordlyd gir klart uttrykk for det som foran er anført som partenes felles 
partsoppfatning. Ordlyden er i så måte helt klar. Det følger av rettspraksis og juridisk teori at i 
avtaler mellom profesjonelle parter er det særlig grunn til å basere tolkningen på ordlyden.  
 
Det er Rosenborg som har bevisbyrden for at det eventuelt kan sies å ha foreligget en annen 
felles partsoppfatning på avtaleinngåelsestidspunktet enn det ordlyden gir uttrykk for. 
 
Avtalepraksis utgjør ikke noe slikt bevis, ettersom praksis varierer.  
 
Kontraktens oppbygging understøtter også den tolkning at Odd har krav på NOK 3 mill etter 
pkt 4. Dette fremkommer klart når pkt 4 bedømmes i lys av kontraktens øvrige punkter, særlig 
pkt 5 som nettopp hjemler et ”nettoprinsipp”. Dette understøtter at når man i ordlyden i pkt 4 
oppstiller et ”bruttoprinsipp” så kan man ikke se bort fra pkt 4 eller omfortolke dette til et 
”nettoprinsipp”.  
 
Også Ihlers talleksempel som legger opp til et videresalg for NOK 30 mill og det forhold at 
Odd i tilfelle ville ha fått NOK 21 tilbake, understøtter at det i regnestykket ligger en sum på 
NOK 3 mill som det ikke skal gjøres noe fradrag i. 
 
Når det i avtalens pkt 4 er foretatt en overstrykning og derved korrigert ordet ”overgangssum” 
til ”brutto overgangssum”, så er det en grunn til dette og grunnen er nettopp at man her skulle 
bygge på et ”bruttoprinsipp”. 



 
Den e-post som er sendt fra Hoftun til Andersen 4 januar 2008 gir ikke grunnlag for å trekke 
den slutning at det er noe mer å ”forhandle om”. Avtalen var allerede inngått den 28 desember 
2007. 
 
Bratseth oppdaget den ”uheldige” formuleringen før 4 januar. Den avtalen som ble oversendt 
4 januar 2010 kunne derfor ha inneholdt forslag til endring fra ”bruttoprinsipp” til 
”nettoprinsipp”, eller det kunne ha vært sendt en bekreftende e-post fra Rosenborg til Odd, 
hvor Rosenborg viste til samtalen mellom Hoftun og Andersen, der Odd angivelig hadde 
samtykket til ”nettoprinsippet”. Ingen av disse tingene ble gjort, og voldgiftsretten må derfor 
legge til grunn bevismessig at noen slik enighet ikke ble oppnådd. 
 
Hva angår forfallstidspunktet for Odds krav, skrev Rosenborg inn to vilkår om forfall der 
dette manglet i den ”håndskrevne” avtalen. Dette ble fra Odds side oppfattet som greit, men 
Rosenborg foretar også en annen endring – og den er mer materiell – ved å innføre ordet 
”hele” foran ordet ”overgangsbeløp”, slik det lyder i den håndskrevne avtalen. Da avtalen ble 
inngått visste ingen av partene hvordan avtalen med en tredje klubb (som i ettertid skulle vise 
seg å bli Viking) ville bli utformet. Å knytte forfallet til en mulig slik avtale ville derfor 
innebære en lite tydelig og lite forutberegnelig løsning. Det partene visste var at ved 
videresalg til tredje klubb ville det bli betalt et betydelig beløp ”up front”. Partene har visst at 
det i tilfelle skulle utbetales NOK 3 mill til Odd 10 dager etter at Rosenborg mottar det 
initielle beløpet fra en tredje klubb. Når de i den håndskrevne avtalen benytter seg av 
formuleringen ”overgangsbeløp”, er det nettopp for å klargjøre at forfallet er ved betalingen 
av dette (initielle) beløp. Det er ”teknisk” enighet om at hvis man legger til de 10 dagene til 
tidspunktet da Vikting betalte Rosenborg det ”initielle” beløpet på NOK 3 mill, blir 
forfallstidspunktet for Odds krav i forhold til Rosenborg 3.4.2010.  
 
Subsidiært anføres at forfallet er 10 dager etter det tidspunkt Viking betaler ytterligere NOK 1 
mill til Rosenborg, 10.3.2011 og atter subsidiært at forfallstidspunktet er 30 dager etter at 
Jarstein har startet 40 kamper for Viking. 
 
Odd har etter dette nedlagt slik påstand: 
 
 
Prinsipalt: 
 
1.    Rosenborg Ballklub dømmes til å betale Odd NOK 2.850.000 med tillegg av lovens 
forsinkelsesrente fra 3.4.2010 til betaling skjer 
Subsidiært: 
 
2.    Rosenborg Ballklubb dømmes til å betale Odd NOK 2.850.000 med tillegg av lovens 
forsinkelsesrente fra 10.3.2011 til betaling skjer. 
 
Atter subsidiært: 
 
3.    Rosenborg Ballklub dømmes til å betale Odd NOK 2.850.000 med tillegg av lovens 
forsinkelsesrente fra 40 dager etter at Rune A Jarstein har spilt 30 kamper for Viking i 
Tippeligaen til betaling skjer. 
 
I alle tilfelle: 



 
4.    Rosenborg Ballklub dømmes til å betale sakskostnader med tillegg av lovens 
forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 
 
 
 
3.    SAKSØKTES ANFØRSLER 
 
 
Rosenborg gjør gjeldende at det 28 desember 2007 forelå en felles partsoppfatning om at det 
for utbetalinger ut over grunnbeløpet på NOK 10.000 skulle gjelde et ”nettoprinsipp”, ved at 
de 3 millionene som det refereres til i den håndskrevne avtalens pkt 4, bare skulle komme til 
utbetaling hvis Rosenborg fikk et beløp fra en tredje klubb som oversteg det Rosenborg hadde 
betalt til Odd for Jarstein. Ved vurderingen av dette spørsmålet må det tas i betraktning at 
saken først og fremst er en ”bevissak”. I lys av dette vil Rosenborg rette fokus mot de faktiske 
forhold som underbygger den nevnte felles partsoppfatning. I saken har mye oppmerksomhet 
fra Odds side vært rettet mot forhold der partene har vært uenige. Det er grunn til å påpeke de 
forhold partene har vært enige om og som underbygger den felles oppfatning partene hadde 
på avtaleinngåelsestidspunktet. 
 
Da avtalen ble inngått på Torp 28 desember 2007 var det i forhold til et eventuelt videresalg 
kun tale om at hvis det skulle skje, så ville overgangssummen ligge rundt NOK 30 mill. Det 
var enighet om den skissen som fremgikk av regneoppstillingen til Ihler som viste at begge 
parter kunne gjøre regning med betydelig fortjeneste etter videresalg. Poenget med 
regneoppstillingen var å synliggjøre ”totaløkonomien” både for Odd og Rosenborg. Det var 
en felles forståelse mellom partene og en felles målsetting om en betydelig gevinst ved 
eventuelt videresalg. Rosenborg var for Jarstein et ”springbrett” i relasjon til et mulig senere 
salg til utlandet.  
 
Det ”nettoprinsipp” partene var enige om på avtaleinngåelsestidspunktet ville sikre en 
balansert fordeling av en eventuell fremtidig gevinst ved videresalg, helt i samsvar med 
partenes felles intensjoner om økonomien basert på salg og eventuelt videresalg. 
 
Ingen – på Rosenborgs side eller Odds side – ser problemstillingen vedrørende pkt 4 i avtalen 
før Bratseth ser og forstår at dette avtalepunktet kan føre til at totaløkonomien knyttet til salg 
og eventuelt videresalg rammes negativt, noe som ligger bak Bratseths uttalelse der og da om 
at Jarstein ”aldri vil bli solgt”. På avtaleinngåelsestidspunktet hadde ingen sett 
problemstillingen, fordi det da for begge parter var en helt fjern mulighet at et eventuelt 
videresalg ville skje til en pris som førte til at problemstillingen ville kunne komme på 
spissen. Bratseth så for seg at Jarstein ville kunne komme til å gå kontraktstiden ut i 
Rosenborg, bli ”Bosmanspiller”, slik at ingen av klubbene ville fått noen økonomisk 
gevinst.  Odd har gjort gjeldende at man så for seg NOK 10 mill pluss NOK 3 mill som 
”bruttobeløp”, noe som ikke medfører riktighet, ettersom Odd kun hadde fått sikret NOK 10 
mill, uten å kunne gjøre krav på noe mer om Jarstein ble ”Bosmanspiller”.  
 
Rosenborg gjør videre gjeldende at voldgiftsretten må legge til grunn at Hoftun og Andersen 
hadde flere telefonsamtaler, og at de i minst en av samtalene snakket om problemstillingen 
knyttet til pkt 4. Andersen har forklart at han ikke har noen erindring om innholdet i en slik 
telefonsamtale. Hoftun på sin side har forklart at han oppfattet det slik at han møtte forståelse 
for at det var enighet om et ”nettoprinsipp” og også at han fikk aksept for dette. På dette 



tidspunkt befant man seg i en ”mellomperiode” etter inngåelsen av den håndskrevne avtalen, 
men før Odd hadde signert den ”maskinskrevne”. Det ble ikke etablert noen endring som 
følge av telefonsamtalen, men etablert en felles forståelse i forhold til en problemstilling som 
ingen hadde tenkt på da avtalen ble inngått; et videresalg under NOK 10 mill. Partenes 
enighet gjennom telefonsamtalen supplerer enigheten oppnådd gjennom avtalen 28 desember 
2007, med et moment som den gang ikke hadde vært noe tema. Etter Rosenborgs oppfatning 
gir dette grunnlag for den konklusjon på sakens hovedspørsmål at Rosenborg ikke plikter å 
betale de NOK 3 mill som Odd har krevet (med fradrag for ”solidaritetsmidler”). 
 
Hva angår ordlydens betydning, innrømmer Rosenborg at avtalens pkt 4 kan tolkes slik at den 
gir uttrykk for et ”bruttoprinsipp”. Imidlertid er denne ordlyden fullt og helt basert på den 
forutsetning at Jarstein kunne videreselges for et langt høyere beløp enn det Rosenborg betalte 
til Odd, i størrelsesorden NOK 30 mill. Partenes felles oppfatning går foran ordlyden, og den 
er som fremholdt at det skulle gjøres fradrag for det Odd har fått av Rosenborg før Odd 
eventuelt kan gjøre krav på noen utbetaling i forbindelse med et salg til tredje klubb. 
 
Avtalepraksis understøtter også Rosenborgs syn på saken, ettersom denne i all hovedsak 
bygger på et ”nettoprinsipp”. 
 
Når det gjelder den konkrete anvendelsen av avtalerettslige regler gjør Rosenborg gjeldende 
at voldgiftsretten må anvende godtrostandarden. Odd har, ifølge den argumentasjon klubben 
har fremført, sett for seg at klubben skulle ha de omtvistede NOK 3 mill uansett, slik at 
kontraktssummen i realiteten var NOK 13 mill (10 pluss 3). Tankemessig vil de ”siste” 3 
millionene i så fall være et slags ”avdrag” i forbindelse med betalingen av totalsummen. 
Ettersom Odd ikke kommuniserte sine forutsetninger om dette til Rosenborg på 
avtaleinngåelsestidspunktet, innebærer dette et brudd på alminnelige lojalitetsplikter i 
avtaleforhold, og dette må komme Odd til skade ved tolkning av avtalen (godtrostandarden). 
Rosenborg har ikke hatt noen mulighet til å forstå at Odd oppfattet avtalen på denne måten, og 
det må Odd selv bære risikoen for. På dette punkt er det av relevans at avtalen er uklar: Hva 
menes med formuleringen ”brutto overgangssum”? Tenkte man på de NOK 3 millionene som 
et ”bunnfradrag” ved et videresalg i størrelsesorden NOK 30 mill, eller tenkte man seg at 
beløpet skulle utbetales uansett hvilket beløp Rosenborg fikk for Jarstein ved et eventuelt 
videresalg, også om det lå lavere enn kontraktssummen mellom Odd og Rosenborg? 
 
Ved anvendelsen av godtrostandarden er det enda viktigere å ta i betraktning at denne må 
anses skjerpet som følge av telefonsamtalen mellom Hoftun og Andersen før Odd signerte. 
Om ikke Odd har vært oppmerksom på det før, blir man i alle fall nå oppmerksom på hvordan 
Rosenborg oppfatter kontraktsvilkåret i pkt 4, og hvis Odd hadde en annen oppfatning burde 
man ha gitt uttrykk for det der og da. Fra Rosenborgs side er dette en slags subsidiær 
betraktning, ettersom det prinsipalt er gjort gjeldende at Andersen uttrykkelig aksepterte 
Rosenborgs forståelse. 
 
Rosenborgs hovedsynspunkt er etter dette oppsummert prinsipalt at det forelå en felles 
partsoppfatning om forståelsen av avtalen på avtaleinngåelsestidspunktet, og at dette var at det 
skulle gjelde et ”nettoprinsipp” ved videresalg. Samtalen mellom Andersen og Hoftun og 
Andersens tilslutning til Hoftuns syn, er en bekreftelse på denne felles partsoppfatningen, men 
ingen endring av avtaleforholdet. Argumentasjonsmessig gjøres det subsidiært gjeldende at 
avtalen er uklar, og at Odd burde ha gitt tilkjenne sitt syn om at man så for seg en ubetinget 
utbetaling av NOK 3 mill, uansett om Jarstein ville bli videresolgt for et lavere beløp enn 
kontraktssummen mellom Odd og Rosenborg, og når dette ikke ble gjort, må uklarheten ved 



tolkningen gå ut over Odd (godtrostandarden). 
 
Når det gjelder spørsmålet om forfallstidspunkt for Odds eventuelle krav, er dette et 
tolkningsspørsmål. Avtalen anvender uttrykket ”hele” overgangsbeløpet, noe som indikerer at 
en sum på NOK 4,5 mill må være betalt fra Viking til Rosenborg før Odd kan gjøre gjeldende 
noe krav mot Rosenborg. At partene i den håndskrevne avtalen benytter seg av begrepet 
”overgangsbeløp” uten presiseringen ”hele”, står ikke i motstrid med denne tolkningen. 
 
Subsidiært anfører Rosenborg at voldgiftsretten i alle fall må legge til grunn at Viking har 
betalt Rosenborg NOK 4 mill før Odd eventuelt kan gjøre gjeldende et krav. 
 
 
Rosenborg har etter dette nedlagt følgende påstand: 
 
 
1.    Rosenborg Ballklub frifinnes. 
 
2.    Odd Ballklubb dømmes til å betale sakskostnader til Rosenborg Ballklub. 
 
 
 
4.    VOLDGIFTSRETTENS SYN PÅ SAKEN 
 
 
Saken reiser to spørsmål, der det første, som også er hovedspørsmålet, er om den avtale 
partene inngikk 28 desember 2007 må forstås slik at Odd har et krav på NOK 3 mill (med 
fradrag for ”solidaritetsmidler”), uansett om Jarstein skulle bli videresolgt for et lavere beløp 
enn det Rosenborg betalte Odd.  
 
Sakens andre spørsmål er om Odds eventuelle krav på ytterligere betaling fra Rosenborg er 
forfalt, eller om det først forfaller på det tidspunkt Viking har betalt Rosenborg hele 
kontraktsummen i forholdet dem i mellom; NOK 4,5 mill, eventuelt NOK 4 mill. Per dato har 
Rosenborg i henhold til avtalen med Viking kun mottatt et grunnbeløp på NOK 3 mill. 
 
Sakens hovedspørsmål er av partene blitt formulert som et spørsmål om det skal gjelde et 
”bruttoprinsipp” eller et ”nettoprinsipp” ved eventuelt videresalg til tredje klubb. For det 
tilfellet at det skal ikke skal gjøres noe fradrag, slik Odd har anført, gjelder det i tilfellet et 
”bruttoprinsipp”. For det tilfellet at det skal gjøres fradrag, slik Rosenborg har anført, gjelder 
det et ”nettoprinsipp”.  
 
Dette spørsmålet må avgjøres på bakgrunn av en tolkning av avtalen inngått mellom partene 
28 desember 2007 – den håndskrevne avtalen, i første rekke dennes pkt 4. I likhet med 
partene anser voldgiftsretten det således utvilsomt at det var gjennom denne avtalen at partene 
oppnådde avtalemessig enighet om salg av Jarstein fra Odd til Rosenborg. Det som senere 
skjedde da avtalen ble renskrevet og justert for eventuelle teknisk, juridiske uklarheter, må 
rettslig sett anses som en formell tilpasning (”formalisering”) av en avtale som allerede er 
inngått. At Jarstein ikke har underskrevet den ”håndskrevne” avtalen har i denne sammenheng 
ingen betydning. Spillerens underskrift er først og fremst relevant i forhold til frigivelsen av 
ham i forhold til NFF, og manglende underskrift kan innebære at spilleren ikke kan pålegges 
rettigheter og plikter, men i alle fall som utgangspunkt ikke at partene i avtaleforholdet kan 



erklære seg ubundet. Dette må i alle fall gjelde når spilleren – som i dette tilfellet – senere gir 
sin påtegning og derved gir sin tilslutning til den avtale som allerede er inngått partene i 
mellom. Voldgiftsretten kommer nedenfor tilbake til den mulige betydning det kan ha at 
Rosenborg i de ”maskinskrevne” avtalene, eller rettere ”bekreftelsene” på den allerede 
inngåtte avtalen, førte inn forfallstidspunkter og ordet ”hele” foran ordet 
”overgangssummen”. 
 
Voldgiftsretten vil først ta stilling til sakens hovedspørsmål som er om det etter avtalen 
mellom Odd og Rosenborg skal gjøres fradrag for det Odd allerede har mottatt av Rosenborg, 
før det kan komme på tale med en ytterligere utbetaling til Odd etter Rosenborgs salg av 
Jarstein til Viking. 
 
Begge parter har erklært sin enighet om de grunnleggende avtalerettslige prinsipper som 
gjelder ved tolkningen av avtaleforholdet, nemlig at det avgjørende ved tolkningen er en 
eventuell felles partsforståelse som forelå på avtaleinngåelsestidspunktet 28 desember 2007.  
 
Begge parter er også enige om at det forelå en slik felles partsoppfatning, men de er uenige 
om hva som var innholdet av denne partsoppfatningen. Mens Odd gjør gjeldende at den felles 
partsoppfatningen var at Odd hadde krav på NOK 3 mill (med fradrag for 
”solidaritetsmidler”) som et bruttobeløp der det ikke skal gjøres noen fradrag, gjør Rosenborg 
gjeldende at den felles partsoppfatning har vært at det skal gjøres fradrag for det Rosenborg 
tidligere har betalt Odd, og at det ikke er noe til ubetaling fordi Jarstein ble videresolgt til et 
lavere beløp. 
 
Voldgiftsretten er for sin del ikke i tvil om at den felles oppfatning partene hadde på 
avtaleinngåelsestidspunktet var den Odd har gjort gjeldende, nemlig at Odd hadde et rettskrav 
på NOK 3 mill fra Rosenborg, uansett om Jarstein skulle bli videresolgt for en lavere sum enn 
den Odd mottok fra Rosenborg. Dette standpunktet kan utledes direkte av avtalens ordlyd som 
ikke etterlater noen tvil om meningen, jfr avtalens pkt 4, som lyder: 
 
”Ved salg til en tredje klubb skal RBK betale Odd Grenland 3.000.000 av overganss  brutto 
overgangssum. Denne utbetalingen skal skje senest 10 dager etter at RBK har mottatt 
overgangsbeløp for spilleren. RBK forplikter seg til å informere Odd Grenland om eventuelt 
salg”. 
 
I dette kontraktsvilkåret er det ikke gjort noen reservasjon eller tatt noe forbehold for øvrig for 
det tilfellet at overgangssummen ved et eventuelt videresalg skulle bli lavere enn det 
Rosenborg har betalt Odd. Det innebærer at kontraktsvilkåret etter sin ordlyd utvilsomt også 
gjelder for en slik situasjon. Voldgiftsretten vil i den sammenheng spesielt betone at avtalens 
ordlyd etter alminnelig avtalerettslig forståelse anses som den primære bærer av den felles 
partsvilje eller partsoppfatning. Dette bygger igjen på en presumsjon om at partene må 
forutsettes å gjøre bruk av det norske språk som formidler av sine meninger og oppfatninger 
og dette på den måte språket i alminnelighet blir anvendt og forstått. Ordlyden skaper etter 
dette en meget sterk presumsjon for hva den felles partsoppfatning må anses å ha vært på 
avtaleinngåelsestidspunktet. Ganske særlig i et kontraktsforhold som dette, der avtalen er 
inngått mellom profesjonelle parter med innsikt i kontraktsgjenstanden (salg av fotballspiller), 
markedet, bransjen osv, er det sikker rett at avtalens ordlyd tillegges betydelig og som regel 
avgjørende vekt. 
 
Voldgiftsretten bemerker videre at det standpunkt som følger av ordlyden – at det ikke skal 



gjøres noe fradrag – også underbygges av avtalens øvrige oppbygning. Således er det i avtalen 
pkt 5 nettopp tatt i bruk et ”nettoprinsipp”, men dette må spesifikt forstås som en mulig 
tilleggsytelse fra Rosenborg til Odd, der Odd på visse vilkår i tillegg til de NOK 3 mill som er 
hjemlet i pkt 4, har krav på 35% av overgangssummen ved salg til tredje klubb. Kravet på en 
slik tilleggsytelse er imidlertid uttrykkelig betinget av at det først gjøres fradrag for det Odd 
allerede har mottatt av Rosenborg. Det er her spesifikt angitt at fradraget omfatter 
overgangssum, eventuelt beløp ved forlengelse, eventuelle utbetalinger som følge av 
Rosenborgs spill i angitte internasjonale turneringer og ”bunnfradraget” på NOK 3 mill, altså 
det Odd har krav på etter pkt 4. Det fremgår derfor med all mulig tydelighet av kontrakten at 
denne dels bygger på et ”bruttoprinsipp”, gjennom formuleringen i pkt 4, og dels på et 
”nettoprinsipp”, gjennom formuleringen i pkt 5, og sett i sammenheng er det ikke tvil om at 
vederlag etter pkt 4 – de 3 millionene – er noe Odd har krav på ubetinget og uten fradrag, 
mens vederlag etter pkt 5 kun er et betinget krav, forutsatt at Jarstein videreselges for et beløp 
som overstiger det Odd allerede har fått. Voldgiftsretten kan tilføye at denne måten å regulere 
overgangssummen samsvarer godt med Odds påståtte forutsetning om at avtalens faste 
element innebar en ”sikker” utbetaling av NOK 13 mill. 
 
Voldgiftsretten finner også grunn til å påpeke at det omtvistede kontraktsvilkåret – pkt 4 i den 
håndskrevne avtalen og pkt 2 bokstav e i de ”maskinskrevne” og formaliserte bekreftelsene - 
har samme ordlyd og innhold når det gjelder vilkåret om Odds rett til NOK 3 mill (”brutto 
overgangsbeløp”). Dette underbygger at det hele tiden har vært en felles partsoppfatning at 
dette er noe Odd har rettskrav på uavhengig av det beløp Jarstein måtte bli solgt videre til en 
tredje klubb for. 
 
Rosenborg har vist til at avtalen må tolkes i lys av avtalepraksis og at denne viser at man 
tradisjonellt fra NFF’s side og fra klubbenes side opererer med et ”nettoprinsipp”. Til dette vil 
voldgiftsretten bemerke at avtalepraksis kun kan ha rettskildemessig betydning om partenes 
avtale er uklar og/eller trenger utfylling med praksis. I dette tilfellet er avtalen så klart 
formulert at det ikke er juridisk grunnlag for noensomhelst supplering med avtalepraksis. 
Voldgiftsretten vil ellers tilføye at bevisføringen i saken viser at praksis nok kan variere, ved 
at det undertiden benyttes et ”bruttoprinsipp” og undertiden et ”nettoprinsipp”, avhengig av 
partenes forhandlingsstyrke, markedet og andre forhold. Det hovedinntrykk praksis etterlater 
er nok likevel som anført av Rosenborg at man ofte anvender et ”nettoprinsipp”. Dette er 
imidlertid som voldgiftsretten like foran har gitt uttrykk for ikke noe argument av relevans i 
denne saken, ettersom en avtalepraksis rettslig sett kun vil ha betydning ved utfylling av en 
avtale som må anses uklar – her er avtalen klar. 
 
Når det gjelder bevisspørsmålet om det kan sies å ha foreligget en felles partsoppfatning – og 
om denne er den oppfatning Rosenborg har gjort gjeldende, se foran – er Rosenborg enig i at 
det er klubben selv som har bevisbyrden, noe som for øvrig er i samsvar med alminnelig 
bevislære. Rosenborgs bevisbyrde i denne relasjon er tung, ettersom avtalens ordlyd og 
dennes systematiske oppbygning klart taler mot den partsoppfatning Rosenborg har hevdet, se 
foran. Rosenborg har for å oppfylle sin bevisbyrde hovedsakelig vist til den telefonsamtale 
som angivelig har funnet sted mellom Andersen og Hoftun om avtalens pkt 4, og som kom i 
stand etter at Hoftun av Bratseth hadde blitt gjort oppmerksom på det problem som var knyttet 
til et eventuelt videresalg av Jarstein til et beløp under det Rosenborg betalte til Odd. 
Telefonsamtalen skal angivelig bevise at Odd ga sin tilslutning til Rosenborgs måte å oppfatte 
avtalevilkåret på – som bærer av et ”nettoprinsipp”. Før voldgiftsretten tar stilling til det 
nevnte bevisspørsmålet, finner retten grunn til å redegjøre noe nærmere for hva som har 
skjedd, eller med sannsynlighetsovervekt må antas å ha skjedd, forut for den angivelige 



telefonsamtalen. 
 
På et tidspunkt mellom den 31 desember 2007 og 4 januar 2008 ble Rune Bratseth og Nils 
Skutle gjort kjent med avtalen, og Bratseth gjorde overfor Hoftun oppmerksom på at avtalens 
regulering av de 3 millionene kunne bli et problem for det tilfellet at Jarstein skulle bli 
videresolgt for et lavere beløp enn det Rosenborg betalte Odd. Det er uklart om Bratseth fikk 
seg presentert et avtaledokument med eller uten underskrifter, og derfor også om dette 
skjedde før eller etter oversendelsen av de ”maskinskrevne” avtaleutkastene fra Rosenborg. 
Retten legger imidlertid Bratseths forklaring om at han nokså raskt oppfattet at avtalen ut fra 
sin ordlyd, kunne innebære et problem for det tilfellet at Jarstein gikk for et lavere beløp til en 
tredje klubb enn det Rosenborg ville komme til å betale Odd, og at Jarstein derfor kanskje 
”aldri ville bli solgt”. Retten legger videre til grunn at Bratseth kommuniserte det han her 
hadde oppdaget og sin oppfatning videre til Erik Hoftun og at også Nils Skutle ble gjort klar 
over problemstillingen.  
 
Det anses videre bevist at Rosenborg med den ”nye” kunnskapen bestemte seg for at Hoftun 
skulle kontakte Odd for å få avklart problemstillingen, og forsøke å få Odd til å gå med på at 
det for avtalens del kun skulle gjelde et ”nettoprinsipp”. Voldgiftstretten har videre kommet 
til at det kan legges til grunn at Hoftun ringte opp Andersen i dette øyemed, og at det dermed 
har funnet sted en samtale mellom Hoftun og Andersen om spørsmålet, senest 4 januar 2008, 
se foran. Voldgiftsretten anser det imidlertid ikke bevist at Andersen i denne samtalen ga sitt 
samtykke til at det for avtalen kun skulle gjelde et ”nettoprinsipp”, altså også for det tilfellet at 
Jarstein ble videresolgt for et beløp lavere enn det Rosenborg betalte Odd. Andersen kan ikke 
huske noen slik telefonsamtale og har i alle fall bestridt at han har forpliktet Odd på denne 
måten. Voldgiftsretten mener ikke med dette å si at den oppfatter Hoftun for å ha forklart seg 
uriktig for retten, ettersom retten legger til grunn at Hoftun har gitt et riktig bilde av sin 
subjektive oppfatning av samtalen med Andersen. Voldgiftsretten legger imidlertid for sin del 
til grunn at en samtale som dette krever et høyt presisjonsnivå for å forplikte, og at det forhold 
at Andersen eventuelt kan ha sett problemstillingen, hatt forståelse for Rosenborgs synspunkt 
eller lignende, er noe helt annet enn at han ga sin tilslutning til Rosenborgs forståelse gjennom 
en”aksept”.  
 
Det har all formodning mot seg at Andersen ville gjøre noe slikt. Parts- og vitneforklaringene 
viser tydelig at Odd har vært meget opptatt av at avtalen skulle sikre klubben et vederlag på 
NOK 13 mill ”i bunn” (10 pluss 3), før det eventuelt tilkom tillegg med grunnlag i de mer 
usikre omstendighetene som knyttet seg til avtalens øvrige regulering i pkt 5. Med en så klar 
avtale i sin hånd, ville det være å gi bort ikke bare en sterk forhandlingsposisjon, men å gi sitt 
samtykke til en endring av avtalen i ettertid, hvis Andersen på dette tidspunkt skulle ha gått 
med på den kontraktsforståelse som Hoftun argumenterte eller ga uttrykk for. For 
voldgiftsretten er det på denne bakgrunn vanskelig å forstå Rosenborgs argument om at man 
ikke prosederer på at det eventuelt foreligger en endringsavtale – dette kunne jo ha vært 
tenkbart om enn svært lite sannsynlig – men på at telefonsamtalen så å si bekreftet den felles 
partsforståelsen som allerede forelå. Når man i tillegg tar i betraktning at avtalens ordlyd i pkt 
4 er helt klar, se foran, fremstår anførslen om at samtalen gir uttrykk for en enighet om noe 
som allerede forelå enda mindre sannsynlig.  
 
Slik voldgiftsretten ser saken, er den riktige forståelsen at det allerede på 
avtaleinngåelsestidspunktet forelå en felles partsforståelse i samsvar med ordlyden om et 
”bruttoprinsipp” i pkt 4, og at Rosenborg får ta det på sin egen kappe at man under 
avtaleforhandlingene ikke innså hvilke konsekvenser formuleringen av pkt 4 kunne få om 



verdien av Jarstein i markedet ville synke, slik at han ville bli solgt til en tredje klubb for et 
beløp under det Rosenborg betalte Odd. Voldgiftsretten har ikke grunnlag for å si at Odd var 
seg denne problemstillingen bevisst, men ved å sikre seg en kontrakt som ikke tok noe 
forbehold for den nevnte muligheten, hadde man ved å fokusere entydig mot at man hadde et 
krav på NOK 3 mill i tillegg til de 10, ha sikret seg en slik løsning. Dette kan rasjonelt 
forklares med at Odd var fokusert mot å få en så god pris for Jarstein som mulig, med 
avtaleklausuler av enklest mulig art som sikret en størst mulig fast sum ubetalt betingelsesløst. 
At dette har værts Odd forutsetning og tanke er det liten grunn til å betvile. 
 
Rosenborg kan heller ikke høres med anførslen om at Hoftun var uerfaren som forhandler på 
det tidspunkt avtalen ble inngått, og at man var i en slags ”nødsituasjon”. Retten legger til 
grunn at på det profesjonelle nivå Rosenborg befinner seg både sportslig og økonomisk, så har 
klubben de beste forutsetninger for å fremforhandle de avtaler som klubben ser seg tjent med 
og er i stand til å oppfylle. 
 
Et forhold som etter voldgiftsretten har stor betydning ved bedømmelsen av bevisspørsmålet – 
om Andersen i samtalen med Hoftun ga sin tilslutning til Rosenborgs synspunkt om et 
”nettoprinsipp” – er at Rosenborg ikke gjorde noe for å sikre det bevis de angivelig satt på om 
denne enigheten bekreftet gjennom telefonsamtalen. Dersom det virkelig var slik at Andersen 
hadde gitt sin tilslutning til Rosenborgs syn på det omtvistede punkt, ville det ikke bare ha 
vært enkelt, men også svært så nærliggende og det eneste forsvarlige ut fra et profesjonelt 
synspunkt, å ”sikre” dette beviset gjennom en oppfølgende e-mail, fax eller brev til Odd. 
Hadde Rosenborg gjort dette, ville saken aldri ha kommet for voldgiftsretten. At dette ikke er 
gjort, kan i seg selv være en indikasjon på at Andersen i samtalen ikke ga sin tilslutning til 
Rosenborgs syn. Uansett er det sikker rett at den parten som har bevisbyrden, i dette tilfellet 
uomtvistelig Rosenborg, kan oppfylle denne ved å sikre bevis på den måten voldgiftsretten 
har her påpekt. Når dette ikke gjøres, selv om dette hadde vært svært så enkelt, er det sikker 
rett at det må legges til grunn at det pretenderte faktum ikke kan legges til grunn fra en 
domstols side. 
 
Rosenborg har anført at voldgiftsretten må tolke avtalen til Odds ugunst, fordi Odd har 
opptrådt illojalt ved ikke å opplyse for Rosenborg at Odd hadde som kontraktsforutsetning at 
man skulle ha NOK 13 mill som ”sikkert” beløp (10 pluss 3 mill) uten fradrag av noen art for 
Jarstein. Dette synspunktet er søkt styrket gjennom en anførsel om at plikten for Odd til å 
utvise lojalitet ble skjerpet som en konsekvens av telefonsamtalen mellom Hoftun og 
Andersen, da Andersen må ha blitt klar over Rosenborgs kontraktsforutsetning og synspunkt 
om at det gjaldt et ”nettoprinsipp”. I denne forbindelse har Rosenborg også vist til 
godtrostandarden. 
 
Voldgiftsretten kan ikke på noen måte følge dette resonnementet. For det første er det 
utvilsomt slik at avtalen har kommet i stand, med en ubetinget forpliktelse for Rosenborg til å 
betale Odd NOK 3 mill uten noe fradrag, allerede den 28 desember 2007. På dette tidspunkt 
har Odd ikke hatt noen forpliktelse til å meddele Rosenborg noe som helst om sine 
kontraktsforutsetninger, fordi disse helt utvilsomt fremgikk av kontraktens ordlyd. Hadde 
Rosenborg lest kontrakten ordentlig før den ble signert den 28 desember, ville Rosenborg 
også ha forstått hva Odds kontraktsforutsetning var. Man er ikke forpliktet til å opplyse om 
det åpenbare. Særlig hensett til at Rosenborg selv ikke tok noe initiativ til lojalt å sikre det de 
mente har vært et ”bevis” for den felles partsoppfatning, nemlig Andersens angivelige aksept 
av ”nettoprinsippet” i samtalen med Hoftun, fremstår denne anførslen som underlig.  
 



Voldgiftsretten tilføyer at godtrostandarden, som Rosenborg altså anfører til støtte for sin 
tolkning, kun har betydning der en avtale er uklar og det under forhandlingene forut for 
avtalens inngåelse oppstår en situasjon der den ene part forstår at den annen oppfatter 
kontrakten på en annen måte enn han selv, og unnlater å gjøre oppmerksom på det.  I tilfelle 
vil domstolene sensurere den ”ondtroende” part ved å legge den annens oppfatning til grunn. I 
vår sak ligger de faktiske forhold helt annerledes an. Her er det inngått avtale allerede den 28 
desember 2007, og det er ingenting i sakens bevisligheter som kan tilsi at Odd forsto eller 
burde ha forstått at Rosenborg ikke selv var klar over innholdet i det klare avtalevilkåret i 
avtalens pkt 4 da avtalen ble inngått, og derfor har det ikke vært noen grunn for Odd til å 
informere Rosenborg for så ogsi hjelpe Rosenborg ut av den villfarelse Rosenborg eventuelt 
har vært i. Det er således helt klart at godtrostandarden er uanvendelig. 
 
Voldgiftsretten kommer på denne bakgrunn til at det ikke er knyttet noen tvil til at avtalen 
inngått den 28 desember 2007 i pkt 4 er basert på et ”bruttoprinsipp”, slik at Odd har krav på 
NOK 3 mill (med fradrag av ”solidaritetsmidler”), helt uavhengig av at Jarstein ble solgt 
videre til Viking for et beløp som understeg kontraktssummen mellom Odd og Rosenborg.  
 
Det spørsmål som gjenstår er når Odds krav forfaller. På dette punkt har voldgiftsretten vært i 
tvil. I den håndskrevne avtalen 28 desember 2007 er forfallstidspunktet ikke nøyaktig angitt, 
ettersom det i dennes pkt 4 kun heter at ubetalingen skal skje ”senest 10 dager etter at RBK 
har mottatt overgangsbeløp for spilleren”. Etter avtalen mellom Rosenborg og Viking forfaller 
Rosenborgs krav i ”rater”, NOK 3 mill av det totale overgangsbeløp på NOK 4 mill, forfaller 
”så fort Rune Jarstein er formelt spilleklar for Viking og iht faktura fra Rosenborg”, jfr pkt 2 
a) første strekpunkt, mens ytterligere NOK 1 mill forfaller ”senest 01.03.11 iht til faktura fra 
Rosenborg”, jfr annet strekpunkt, mens den siste delen på NOK 500.000 forfaller ”senest 30 
dager etter at Rune Jarstein har startet 30 kamper for Viking i Tippeligaen og iht faktura fra 
Rosenborg”, jfr pkt 2 b). 
 
Det følger imidlertid av den ”maskinskrevne” avtalen mellom Odd og Rosenborg, som også 
er undertegnet av partene (og Jarstein), at ”hele” overgangsbeløpet må være betalt for at Odd 
skal kunne gjøre krav gjeldende på de 3 millionene, jfr dennes pkt 2 e). 
 
Voldgiftsrettens utgangspunkt er at selv om bindingen partene i mellom oppsto så tidlig som 
gjennom avtalen 28 desember 2007, så har det vært begge parters forutetning at avtalen skulle 
renskrives og presiseres for å få en juridisk praktiserbar og holdbar form. Retten anser det 
derfor for å ligge innenfor disse rammer at Rosenborg foretar den presisering av 
forfallstidspunktet det innebærer å ta inn ordet ”hele” foran overgangsbeløpet. Imidlertid er 
det ikke bevismessig grunnlag for at retten kan legge til grunn at Rosenborg informerte Odd 
om denne endringen før Odd underskrev den maskinskrevne avtalen. I følge alminnelige 
lojalitetsgrunnsetninger kan det nok hevdes at dette er en materiell endring, samtidig som 
denne må sies å ligge innenfor rammene for partenes forutsetninger om juridisk formalisering, 
og at Rosenborg burde ha gitt Odd opplysning om endringen da utkastet ble oversendt til Odd 
for undeskrift. På den annen side visste jo Odd at det kunne komme på tale med endringer av 
denne eller lignende type, og Odd burde derfor også ha lest og forstått at det her ble gjort en 
endring.  Voldgiftsretten vil til dette også bemerke at når ordet ”overgangssum” er brukt i den 
”håndskrevne” avtalen kan det være naturlig å tolke dette som ”hele” overgangssummen, altså 
ikke bare som en del av den. I tilfelle er det kun tale om en presisering og ingen egentlig 
endring, når Rosenborg tilføyer ordet ”hele”.  
 
Under tvil har retten kommet til at avtalen samlet må tolkes slik at Odd ikke kan gjøre noe 



krav gjeldende før hele overgangssummen er betalt, noe som med naturlighet kan sies å være 
de NOK 3 mill Rosenborg allerede har fått, men også de NOK 1 mill Rosenborg har krav på 
den 1 mars 2011. Disse faste beløpene, som Rosenborg uansett vil ha krav på, må etter 
voldgiftsretttens mening kunne sies å være ”overgangssummen”, eventuelt ”hele 
overgangssummen”.  
 
Den mulige tolkning at Odd ikke skal ha krav på betaling fra Rosenborg før det eventuelt blir 
klarlagt om og når Jarstein eventuelt har startet 30 kamper for Viking, kan etter rettens 
mening ikke legges til grunn. Det ville innebære at Odd har risikoen for at Jarstein f eks skulle 
bli skadet eller ikke kvalifisere seg til Vikings lag i Tippeligaen. Det kan ikke ha vært 
partenes mening at et vilkår som dette skal ha avgjørende betydning for om Odd noen gang 
skulle kunne gjøre krav på de 3 millionene. Det ville jo være et vilkår som i praksis kunne 
undergrave den klare kontraktsklausulen i avtalen mellom Odd og Rosenborg, jfr pkt 4, som 
gir Odd et rettskrav på en ”bruttosum”, dvs de 3 millionene uten fradrag. 
 
Voldgiftsretten kan etter dette konstatere at Odds krav mot Rosenborg på NOK 3 mill (med 
fradrag for ”solidaritetsmidler”) har ført frem. Som det vil fremgå av begrunnelsen foran, 
anser retten ikke at sakens hovedspørsmål har budt på noen tvil. 
 
Begge parter har krevet at voldgiftsretten skal pålegge den annen part å dekke 
saksomkostninger, jf voldgiftsloven § 40 annet ledd. Voldgiftsretten har gitt Odd medhold i 
sakens hovedkrav, men har på ett punkt funnet saken tvilsom, se foran om forfallstidspunktet 
for Odds krav. Ved bedømmelsen av saksomkostningsspørsmålet legger retten avgjørende 
vekt på at den ikke har funnet avgjørelsen av sakens hovedkrav tvilsomt, jfr foran, og at det 
punkt Rosenborg har vunnet frem på – forfallstidspunktet - er underordnet sett i relasjon til 
hovedkravet. På denne bakgrunn har voldgiftsretten kommet til at Rosenborg plikter å erstatte 
Odds saksomkostninger. Det har ikke kommet innvendinger mot den omkostningsoppgave 
som er fremlagt fra Odd, og voldgiftsretten har for sin del ingen bemerkninger til denne.  
 
Voldgiftsretten har ut fra samme betraktninger som foran vedrørende saksomkostningene 
kommet til at Rosenborg alene skal bære ansvaret for voldgiftsrettens honorar og 
omkostninger, jf voldgiftsloven § 39. I henhold til voldgiftsloven § 39 annet ledd er Odd 
solidarisk ansvarlig for voldgiftsrettens honorar og omkostninger. 
 
Voldgiftsretten har fastsatt sitt honorar (eksklusiv arbeidsgiveravgift 14,1%) til totalt NOK 
300.000, hvorav NOK 120.000 til formannen og NOK 90.000 til hvert av medlemmene. 
Hertil kommer NOK 3.602 som kostnadsgodtgjørelse. Det oversendes separat honorar- og 
omkostningsoppgave med nødvendige spesifikasjoner, herunder skatteopplysninger.  
 
Partene har ikke avtalt at voldgiftsdommen skal være underlagt taushetsplikt. Den er derfor 
offentlig, jfr voldgiftsloven § 5 første ledd.  
 
 
Dommen er enstemmig. 
 
 
Voldgiftsretten avsier etter dette slik  
 
d o m : 
 



 
1.    Rosenborg Ballklub dømmes til å betale Odd NOK 2.850.000 med tillegg av lovens 
forsinkelsesrente fra 10.3. 2011 til betaling skjer 
 
2. Rosenborg Ballklub dømmes til å betale Odds saksomkostninger NOK 192.500. 
 
3. Rosenborg Balklub dømmes til å betale voldgiftsrettens honorar og omkostninger med et 
beløp totalt (eksklusive arbeidsgiveravgift) på NOK 303.602. Beløpet forfaller til betaling 1 - 
en - måned etter at dommen er avsagt. 
 
 
 
 
Per Arne Flod                    Geir Woxholth                       Lars Eirik Frisvold 
 
 
Denne dom i seks – 6 – likelydende eksemplarer hvorav to – 2 – eksemplarer sendes til hver 
av partene ved deres prosessfullmektiger, mens ett – 1 – eksemplar oversendes til Oslo 
tingrett for oppbevaring i rettens arkiv, jf voldgiftslovens § 36. 

 


